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YHTEISKUNTIEN TOIMINTOJA RAJOITETTIIN, liikku-
vuus väheni ja vuorovaikutuksen tavat muuttuivat. Poik-
keustilanteesta huolimatta Seinäjoen Energia on pysty-
nyt hankkimaan sekä jakelemaan sähköä, lämpöä ja vettä 
toimitusvarmasti asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Vaikka 
muutos tapahtui nopeasti, asiakaspalvelu, asennustoimin-
ta, käyttö- ja kunnossapitotyöt sekä merkittävät investoin-
nit on kyetty hoitamaan suunnitellusti.  

Ajankohtaisia energia-alan asioita ovat 
muun muassa ympäristöystävällisempään 

sähkön- ja lämmöntuotantoon siirtymi-
nen sekä sähkömarkkinalain uudista-
minen. Keskustelu sähkön verkkopal-
velumaksun hinnoista, lainsäädännöstä 
ja valvontamallista on ollut aktiivista. 
On odotettavissa, että sähkömarkkina-
lakia tullaan muuttamaan asiakkaille 
myönteisempään suuntaan. Seiverkot 
on päättänyt alentaa sähkön verkko-

palvelumaksuja kesällä 2021. Suo-
men hallituksen ilmastoneut-

raaliustavoitteiden askelmerkit 
on linjattu ja hallitus toteutti 
ohjelmansa mukaiset läm-
mityspolttoaineiden ve-
ronkorotukset. Fossiilisten 
polttoaineiden käytön vä-
henemiseen vaikuttavat 
muun muassa turveveron 
korotus ja korkeat päästö-
oikeuden hinnat. Päästö-
oikeuksien hinnat ovat yli 
kuusinkertaistuneet vuo-
desta 2017 ja turvevero lä-

hes kaksinkertaistui vuoden 2021 alussa vuoteen 2020 ver-
rattuna. Puhtaampaan energiantuotantoon liittyy vahvasti 
uusien teknologioiden kehittyminen, kuten esimerkiksi ve-
dyn hyödyntäminen tulevaisuuden energiantuotantoratkai-
suissa. Tuulivoiman tuotannossa nousua oli vuonna 2020 
lähes 30 % ja tuulivoiman osuus Suomen sähköntuotan-
nosta ylitti vuonna 2020 ensimmäistä kertaa yli kymmenen 
prosenttia. Sähkön markkinahintojen vaihtelut tulevat jat-
kumaan muun muassa lisääntyvän tuulivoimakapasiteetin 
myötä. Päästöjen huippuvuoteen 2003 verrattuna sähkön 
ja kaukolämmön päästöt ovat laskeneet Suomessa noin 72 
%. Suomessa suurin osa päästöttömästä sähköstä tuotetaan 
ydinvoimalla (34 %), vesivoimalla (24 %) ja tuulivoimalla 
(12 %). 

Seinäjoen Energia on vastaanottanut laitostoimittajalta 
Hanneksenrinteen kaukolämmön vara- ja huippulämpölai-
toksen, jossa korvataan öljyn käyttöä puupelletin poltolla. 
Olemme tilanneet kattilalaitoksen Kapernaumin teollisuus-
alueelle rakennettavaan uuteen 50 MW:n lämpökeskuk-
seen, joka mahdollistaa uusiutuvien polttoaineiden käytön 
lisäämisen kaukolämmön tuotannossa. Uusi lämpölaitos 
otetaan käyttöön vuoden 2022 loppupuolella. Seinäjoen 
Energian investoinnit jatkuvat merkittävinä. Vuoden 2020 
aikana investoimme yli 30 miljoonaa euroa sähkön ja läm-
mön tuotantoon, vesi- ja jätevesiverkostoihin sekä sähkön 
siirtoon. Sama investointitaso jatkuu vuonna 2021.

Tulemme jatkamaan päästöjen vähentämisen tiellä,
asiakkaitamme palvellen, pitämällä palveluidemme toimi-
tusvarmuuden korkealla tasolla ja asiakkaidemme hinnat 
kohtuullisina. Kiitos asiakkaille, henkilöstölle ja yhteistyö-
kumppaneille sujuvasta yhteistyöstä, näinä poikkeuksellisi-
nakin aikoina. 

Normaalimman ajan odotusterveisin!
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Normaalimman ajan odotusterveisin!

Pääkirjoitus

Poikkeusaikoinakin
tarvitaan energiaa

Vesa Hätilä
toimitusjohtaja, Seinäjoen Energia Oy, vesa.hatila@sen.fi

Vuosi 2020 (ja 2021) tullaan muistamaan poikkeusolosuhteista,
jotka koronavirus aiheutti maailman laajuisesti.
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SEINÄJOEN ENERGIA SAI uuden verkosto-
päällikön 1.9.2020 Kari Yli-Kahilasta, joka tuli 
eläköityneen Jari Mäntylän tilalle. Työympäristö 
on Karille jo tuttu, sillä hän on työskennellyt ve-
siliiketoimintayksikössä vuodesta 2011 alkaen. 
Nykyisiin työtehtäviin kuuluvat verkostoyksikön 
hallinnolliset asiat johtotehtävineen. 

– Työpäivät ovat pitkälti kokoustamista ja 
asioiden selvittämistä, sekä ongelmien rat-
kaisua. Jarin jättämät saappaat ovat tosi isot 
– vaikka laittaisi kuinka monet villasukat, niin 
hölskyy vieläkin, Yli-Kahila vitsailee.

Hän lisää, että ala opettaa tekijäänsä. Suora-
naista koulutusta vesihuoltoalalle on nykyisin 
tarjolla vähissä määrin, joten tulevaisuuden osaa-
jat onkin tärkeää perehdyttää tehtäviinsä hyvin 
niiden monimuotoisuuden takia.

Uusi työnkuva tuo haasteita
– On tullut tosi paljon uutta, vaikka täällä on ol-
lut jo vuosia ja ajatteleekin tietävänsä asioista 
paljon. Vastuualueita on jaettu ja teemme tiivis-
tä yhteistyötä vesihuoltomestarin, verkostomes-
tarin, rakennuttajainsinöörin ja mittausinsinöö-
rin sekä tietenkin johtaja Juha Santtilan kanssa. 
Työstäni olen tykännyt, onneksi vedellä on to-
della rautaisen ammattitaidon omaava ja mo-
tivoitunut henkilökunta, joiden kanssa on hyvä 
viedä asioita eteenpäin, Yli-Kahila kiittää.  

Lähitulevaisuuden verkostonäkymistä Yli-Ka-
hila nostaa isoimpana mittavana jatkuvat ver-

kostosaneeraukset sekä kaupungin kovan kas-
vuvauhdin, jotka aiheuttavat haasteita sekä 
verkoston rakentamiselle, että toimituskapa-
siteetille. Vesihuoltoalan digitalisaatio avaa 
myös uusia mahdollisuuksia tulevaisuudessa. 
Tällä hetkellä on menossa mittava vesimitta-
reiden vaihto etäluettaviin ja tavoitteemme on, 
että kymmenen vuoden sisällä kaikki mittarit 
on vaihdettu etäluettaviksi. Yli-Kahila kertoo, 
että asiakkaille suunnatun vesijohtoverkoston 
häiriötiedottamisen tekstiviestipalvelu otetaan 
käyttöön tämän vuoden aikana. 

Yli-Kahila on seurannut vesialaa viimeisen 
kolmenkymmenen vuoden aikana oman työu-
ransa kautta. Hän toimi vuosina 1990-2009 ve-
sihuoltosuunnittelun konsulttina Pöyryllä ja 
sen jälkeen pari vuotta Seinäjoen kaupungilla 
maanrakennusryhmän työnjohtajana. Vuosien 
saatossa verkoston automaatio-, valvonta- ja 
paikkatietojärjestelmät sekä mittausmenetel-
mät verkostotietojen dokumentoimiseksi ovat 
kehittyneet valtavasti. Myös varsinaisissa työ-
menetelmissä on tapahtunut kehitystä esimer-
kiksi kaivinkoneiden koneohjausjärjestelmien 
myötä. Jotain on silti pysynyt samanakin. Vesi 
pumpataan yhä vedenottamoilta ja laitoksilta 
verkostoon ja raaka rakennustyö tehdään mon-
tussa, samoin kuin vuotojen korjaukset. Ne eivät 
nykyaikanakaan onnistu etätöinä näyttöpäät-
teeltä, Yli-Kahila naurahtaa.  

Verkostopäälliköllä
riittää haasteita
Teksti Teija Ahtiainen  |  Kuva Matti Hautalahti

Energialainen

Seinäjoen Energia Oy
Varastotie 5, 60100 Seinäjoki

p. 0203 35 000
asiakaspalvelu@sen.fi 



Teksti Teija Ahtiainen  |  Kuva Tomi Kosonen

VERKKOPALVELUMAKSU VOI OLLA käsitteenä vielä uusi. Kulut-
tajat ovat tottuneet puhumaan sähkön siirtomaksusta. Verkkopal-
velumaksu koostuu kiinteästä perusmaksusta ja muuttuvasta siir-
tomaksusta. Siirtomaksu ja sähkövero määräytyvät käytetyn sähkö-
energian määrän mukaan. Lisäksi verkkopalvelumaksuun kuuluu ka-
pasiteettivarausta kuvaava tehomaksu, joka koskee lähinnä isoja ku-
luttajia. Arvonlisävero 24 % peritään sekä verkkopalvelumaksusta, 
että sähköverosta.

Verkkopalvelumaksulla asiakas saa kaikki sähkön jakeluun liittyvät 
palvelut: asiakaspalvelun, sähkön mittauspalvelun, ympärivuorokauti-
sen vikapäivystyksen sekä sähköverkon korjauksen kaikissa tilanteissa. 
Lisäksi käytössä ovat mittaustieto-, asiakastieto- ja verkkotietojärjes-
telmät. Digitaalinen älyverkkojärjestelmä valvoo verkon tilaa.

Verkkopalvelumaksuilla katetaan myös sähköverkon ylläpitoa, 
kehittämistä sekä ikääntyneen sähköverkon uudistamista tulevai-

suuden tarpeisiin. Kasvavan kaupungin myötä uutta sähköverk-
koa rakennetaan myös koko ajan. Sähköverkon on oltava koko ajan 
käyttökunnossa. Huomionarvoinen seikka on se, että sähköverkon 
kustannuksista vain pieni osa riippuu siirretyn energian määrästä. 
Suurin osa aiheutuu verkon olemassaolosta ja ylläpidosta. Näin verk-
koyhtiölle syntyy kustannuksia, vaikka sähköä ei käytettäisikään. 

Investointeja kasvavan kaupungin tarpeisiin
Seiverkot Oy:n tehtävänä on toimittaa sähköä luotettavasti, toimi-
tusvarmasti ja kustannustehokkaasti noudattaen sähkömarkkinalain 
vaatimuksia. Seiverkot Oy on vastannut kasvavan kaupungin tarpei-
siin ja toimitusvarmuuteen tekemällä merkittäviä investointeja. 

Seiverkot Oy:n investoinnit ovat olleet viime vuosina pääosin 
omarahoitteisia. Lähivuosiin on mahtunut monia miljoonahankkeita. 
Pelkästään viime vuonna valmistuneet investoinnit olivat yhteensä 

Seiverkot laskee 
verkkopalvelumaksuja 

Seiverkot Oy tiedotti 
17.5.2021 asiakkailleen 
myönteisiä uutisia.
Seiverkot Oy:n hallitus 
on päättänyt laskea 
verkkopalvelumaksuja 
1.7.2021 alkaen.
Edellisen kerran 
verkkopalvelumaksujen 
hinnat muuttuivat kolme 
vuotta sitten. 
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Seiverkot laskee 
verkkopalvelumaksuja 

Esimerkkejä 1.7.2021 voimaantulevien uusien verkkopalveluhintojen säästövaikutuksista 
eri asiakasryhmille vuositasolla (laskelmat sis. sähkövero ja alv.)

Kerrostalo-
huoneisto

(3 x 25A, vuosi-
kulutus noin
2 500 kWh) 

Pientalo
ei sähkölämmitystä

(3 x25A, vuosi-
kulutus noin
5 000 kWh)

Pientalo
varaava

sähkölämmitys
(3x25A, vuosikulutus

noin 19 000 kWh)

110 €
/vuosi

35 €
/vuosi

35 €
/vuosi

Mitä tarkoittaa
toimitusvarmuus? 
Toimitusvarmuudella 
tarkoitetaan mahdollisimman 
häiriötöntä sähkönjakelua 
myös esim. myrskystä tai 
muusta ulkoisesta tekijästä 
huolimatta. Vuonna 
2020 keskimääräinen 
keskeytysaika asiakasta kohti 
oli Seiverkoilla 13 minuuttia 
koko vuoden ajalta.

yli 10 miljoonaa. Itikan ja Myllykosken sähköasemien saneeraami-
nen ja laajentaminen on saatu valmiiksi alkuvuodesta 2021. Lisäksi 
Seiverkot Oy on rakentanut vuonna 2018 uuden 110 kilovoltin voi-
majohdon Kultavuoren sähköasemalta Myllykosken sähköasemalle. 
Kärmeskydön uusi sähköasema valmistui marraskuussa 2016.

Seiverkot Oy:n kokonaisliikevaihto oli vuonna 2020 yhteensä 14,9 
miljoonaa euroa, mikä oli samaa tasoa edeltävän vuoden kanssa.

– Tavoitteidemme mukaisesti keskitymme tulevaisuudessakin kes-
tävään liiketoimintaan. Olemme saaneet valmiiksi isot investoinnit, 
joiden takia hintoja jouduttiin nostamaan vuonna 2018. Tänä vuonna 
Seiverkot Oy investoi sähköverkkoon noin kolme miljoonaa euroa. Pys-
tymme rahoittamaan tulevien vuosien investoinnit verkkopalvelumak-
suilla. Kaikki investoinnit tehdään tarkasti harkiten, valtakunnallisten 
toimitusvarmuuden kehittämistavoitteiden mukaisesti, kertoo Seiver-
kot Oy:n liiketoimintajohtaja Martti Ijäs.

Hinnoittelu on tarkasti valvottua
Verkkopalveluhinnoittelu on tiukasti säänneltyä. Sääntely perustuu 
sähkömarkkinalakiin ja hinnoittelua valvoo Energiavirasto. Valvon-
ta perustuu neljän vuoden jaksoihin. Suomessa on yhteensä 77 ja-
keluyhtiötä, joita koskevat samat säännöt. Yhtiöiden väliset hinta-
erot johtuvat niiden rakenteista, toimialueesta, asiakasmäärästä sekä 
yhtiön toiminnan tehokkuudesta. Siirtolaskuilla perittävien verojen 
osuus on kasvanut arvonlisä- ja sähköverojen korotusten myötä.  

Seiverkot Oy siirtää sähköä tuottajilta kuluttajille Seinäjoen 
kantakaupungin alueella. Yhtiö on paikallinen, Seinäjoen Energian 
sataprosenttisesti omistama verkkoyhtiö.
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Seinäjoen Maila-Jussit 
tähtäävät korkealle

Seinäjoen Maila-Jussit 
on ollut osa pohjalaista 
pesäpallogenreä jo lähes 
yhdeksänkymmenen 
vuoden ajan. Aktiivisia 
harrastajia on tällä hetkellä 
yli 500, joukkueita 20 
sekä lisäksi Jussittarien 
Superpesisjoukkue. 

SMJ:N HISTORIA JUONTAA 1920-lu-
vun lopulle, jolloin joukko pohjalaisia nuo-
ria opiskeli Helsingin yliopistossa. He innos-
tuivat pelaamaan yliopiston mestaruudesta 
voitokkaasti ja alkoivat puuhata omaa jouk-
kuetta kotiseudulle. Seuran perustava ko-
kous pidettiin 17.5.1932. 

Maila-Jussien nimi tuo mieleen hyvin 
pohjalaisen mielenmaiseman verkkokalvoil-
le. Eikä tämä mielikuva väärässä olekaan, 
kun katsoo historiallista kuvaa, jossa osa-
kunnan peliasuksi määriteltiin Jussi-paita ja 
mustat housut. Enää ei moisilla tamineilla 
pelata, vaan ne ovat vaihtuneet moderneihin 
peliasuihin, joita täyttävät yhteistyökumppa-
neiden logot. 

Aino-Kaisa Mantere toimii seurassa ju-
niori/valmennuspäällikkönä. Hänen vas-
tuualueenaan on pääasiassa G–E-ikäisten 
junioreiden harrastajamäärän lisääminen ja 
valmennuksen laadun kehittäminen. SMJ:n 
tavoitteena on tarjota mahdollisimman mo-
nelle lapselle ja nuorelle oman mielenkiin-
non mukainen pelaajapolku.

– Nuorimmat harrastajat ovat 
4–5-vuotiaita, jotka tutus-
tuvat pesäpallon taitoihin 
leikin kautta pesisliikka-
rissa. 6-vuotiaille lapsille 
käynnistämme joka vuo-
si uudet joukkueet. Meiltä 
löytyykin nyt kesälle 2021 
joukkueet vuonna 2015 syn-
tyneistä lähtien. Pelaamalla 
kehittyy pesäpallossa parhaiten 
ja tämän vuoksi järjestämme nuorim-
mille ikäluokille naperosuper peli-iltoja ja 
-turnauksia, jotta pelimäärää saataisiin kas-
vatettua. Tällä hetkellä kehitystyössä on 
D–B-ikäisten toiminnan parantaminen, jot-
ta jatkossa tuottaisimme entistä enemmän 
pelaajia ihan superpesikseen saakka, kertoo 
Mantere. 

Pesisakatemia 
valmentaa huipulle
Antti Kuusisto toimii naisten Superpesis-
joukkueen, Jussittarien pelinjohtajana ja val-

mentajana.  Lisäksi Kuusisto toi-
mii Etelä-Pohjanmaan Urhei-

luakatemian Seinäjoen pe-
säpalloryhmän valmenta-
jana yhdessä Mantereen 
kanssa.

   – Akatemiatoiminta 
mahdollistaa harjoitusmää- 

rien noston viikkotasolla sii-
hen, jolla tähdätään lajin ab-

soluuttiselle huipulle. Akatemia-
toiminta keskittyy enemmän yksilön 

valmentamiseen, kun taas joukkueessa men-
nään joukkuevetoisesti. Siksi näen akate-
miatoiminnan ehdottomana niille, jotka to-
sissaan tähtäävät lajin huipulle. Opiskelut ja 
treenaaminen on akatemiassa nivottu toi-
mivaksi kokonaisuudeksi, jolloin nuori pys-
tyy panostamaan molempiin täysillä, kertoo 
Kuusisto.

Miesten puolella pelaajapolun pääte- 
asema on JymyJussien Superpesisjoukkue ja 
naisten puolella SMJ:n naisten Superpesis-
joukkue Jussittaret.  

Teksti Teija Ahtiainen  |  Kuva Maila-Jussit

Energiayhteistyö
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SEAMK INNOVAATIOVIIKKO ON osa en-
simmäisen vuoden opintoja, ja sen yhtenä ta-
voitteena on soveltaa Design Thinking-me-
netelmää käytännössä. Menetelmän avul-
la voidaan ratkoa haastavia ongelmia työs-
kennellen kuin muotoilija: luovasti, visuaali-
sesti ja asiakaslähtöisesti. SeAMK:in innovaa-
tioviikko toteutettiin poikkeusoloissa ensim-
mäistä kertaa täysin digitaalisesti, Teamsin 
välityksellä. Tänä vuonna mukana oli yhteen-
sä 12 toimeksiantoa yrityksiltä ja muilta or-
ganisaatioilta, joiden parissa työskenteli noin 
700 oppilasta.

Yhdessä tekeminen yhdistää
eri alojen opiskelijat
Seinäjoen Energia kysyi toimeksiannossaan, 
minkälaisen tulisi nuoria kiinnostavan ener-
giayhtiön olla ja mitä asioita ja toimintata-
poja Seinäjoen Energian tulisi ottaa huo-
mioon viestinnässä nuorille aikuisille? Tätä 
toimeksiantoa lähtivät viemään eteenpäin 10 
eri tiimiä. 

Lehtorit Saija Råtts ja Ilkka Latomäki oh-
jasivat ja valmensivat oppilaita Seinäjoen 
Energian toimeksiannon suhteen käytännös-
sä. Etäyhteydet ja digitaalisesti opettaminen 
ovat vuoden sisään tulleet jo tutuksi. 

– Etäyhteyksien välityksellä tapahtuvassa 
opetuksessa korostuu opetuksen suunnittelu, 
opetustilanteet ja aikatauluttaminen. Näihin 
asioihin innovaatioviikon valmistelussa oli 
myös panostettu, joten viikon läpivienti sujui 
erinomaisesti, tuumaa Latomäki. 

– Innovaatioviikon isoin merkitys ja anti 
on mielestäni se, että opiskelijat pääsevät te-
kemään yhdessä opintoja monialaisesti ja työ-
elämälähtöisesti. Suurin osa opinnoista suo-
ritetaan kuitenkin oman alan opiskelijoiden 

kanssa, ja innovaatioviikolla puolestaan ryh-
miin yhdistetään eri alojen opiskelijoita. Näin 
näkemykset laajenevat, alleviivaa Råtts viikon 
antia. Sekä Latomäki, että Råtts kokevat tär-
keänä sen, että työelämäyhteydet säilyvät. 

– Kannustan muitakin yrityksiä ottamaan 
rohkeammin yhteyttä meihin ja tarjoamaan 
erilaisia kehittämishaasteita joko opinnäyte-
töiksi tai kurssiprojekteiksi, vinkkaa Latomäki.  

Innovaatioviikon
anti yllätti
monipuolisuudellaan 
Innovaatioviikon anti huipentui perjantaina, 
jolloin oppilaat esittelivät tuotoksiaan. Sei-
näjoen Energialta mukana olivat viestintä-
päällikkö Teija Ahtiainen ja toimitusjohtaja 
Vesa Hätilä. Opiskelijat olivat tehneet kohde-
ryhmätutkimuksia, eri persoonia sekä niiden 
perusteella käyttäjätarinoita. Kävi ilmi, että 
Seinäjoen Energia Oy ei ole vielä kovin tun-
nettu nuorten aikuisten keskuudessa ja että 
suosituimmat somekanavat nuorten tavoitta-
miseen tällä hetkellä ovat Instagram, YouTu-
be ja TikTok. 

Opiskelijoiden ratkaisuehdotuksista löytyi 
muun muassa kaksi mobiilisovellusta, kaksi 
sähköpotkulautaideaa, Kyrkösjärven tapahtu-
ma, erilaisia someideoita sekä valofestivaali.

– Olimme vaikuttuneita ratkaisujen mo-
nipuolisuudesta ja ne toivat esiin monta ke-
hittämiskohdetta, tuumaa itsekin aikoinaan 
ammattikorkeakoulussa opettajana toiminut 
Hätilä.

– Näemme opiskelijayhteistyön tärkeä-
nä osana viestintäämme ja pyrimmekin li-
säämään sitä aktiivisesti. Nyt saimme paljon 
vinkkejä nuorten aikuisten tavoittamiseen, 
linjaa Ahtiainen.  

Innovaatioviikko tuo esiin 
tulevaisuuden tekijöitä 

Teksti Teija Ahtiainen

SeAMK innovaatioviikko toi opiskelijat ja yritykset yhteen jo 
neljättä kertaa. Innovaatioviikon tavoitteena on tutustuttaa 
opiskelijat monialaiseen kehittämistoimintaan. Työelämä on 
nopeiden muutosten kohteena ja innovaatio-osaaminen nähdään 
tärkeänä osana ammattitaitoa, alasta riippumatta. Seinäjoen 
Energia Oy oli mukana innovaatioviikolla ensimmäistä kertaa. 

Opiskelijoiden 
ratkaisuehdotuksista 

löytyi muun muassa kaksi 
mobiilisovellusta, kaksi 
sähköpotkulautaideaa, 

Kyrkösjärven 
tapahtuma, erilaisia 

someideoita sekä 
valofestivaali.

Seinäjoen Maila-Jussit
tähtäävät korkealle
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Laskutuksemme uudistuu
Laskutuksemme uudistuu kesän aikana. 
Kokosimme muutamia olennaisia asioita 
tiedoksi jo etukäteen uudistuksien myötä. 
Tulette saamaan tietoa kaikista muutok-
sista postitse. Tiedotamme yhteislasku-
asiakkaitamme myös erillisellä kirjeellä. 
Kaikki muut ohjeet ja lisätiedot löytyvät 
tulevista laskun liitteistä. 

Kattavasti tietoa laskutusmuutoksista 
löytyy myös verkkosivuiltamme 
www.seinajoenenergia.fi ja 
www.seiverkot.fi

Asiakkaat, jotka ovat saaneet sähkölaskun 
yhteislaskuna Seinäjoen Energia Oy:ltä 
sähkönmyynnistä ja Seiverkot Oy:ltä 
verkkopalvelusta saavat jatkossa laskut 
erikseen.

LASK U

Saat
seuraavan 

verkkopalvelu-
laskun 

postitse.

LASKU
Seiverkot Oy

Verkkopalvelu
Seiverkot Oy

LASKU
Seinäjoen Energia Oy

Sähkönmyynti
Seinäjoen Energia Oy

Sähkölaskumme eriytyvät 

Sähkönsiirtolasku on jatkossa 
verkkopalvelulasku 
Seiverkot Oy laskuttaa verkkopalvelun 
jatkossa erillisellä laskulla.Sähkölaskumme eriytyvät

Asiakkaat, jotka ovat saaneet 
sähkölaskun yhteislaskuna Seinäjoen 
Energia Oy:ltä sähkönmyynnistä ja 
Seiverkot Oy:ltä verkkopalvelusta 
saavat jatkossa laskut erikseen. 

Laskutuksemme uudistuu
Laskutuksemme uudistuu kesän aikana. Tulette saamaan tietoa kaikista muutok-

sista postitse. Tiedotamme yhteislaskuasiakkaitamme myös erillisellä kirjeellä. 
Kaikki muut ohjeet ja lisätiedot löytyvät tulevista laskun liitteistä.

Kattavasti tietoa laskutusmuutoksista löytyy myös verkkosivuiltamme
www.seinajoenenergia.fi  ja www.seiverkot.fi 

Sähkönsiirtolasku
on jatkossa 
verkkopalvelulasku
Seiverkot Oy laskuttaa 
verkkopalvelun jatkossa 
erillisellä laskulla.
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Laskutuksemme uudistuu kesän aikana. 
Kokosimme muutamia olennaisia asioita 
tiedoksi jo etukäteen uudistuksien myötä. 
Tulette saamaan tietoa kaikista muutok-
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löytyy myös verkkosivuiltamme 
www.seinajoenenergia.fija 
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Asiakkaat, jotka ovat saaneet sähkölaskun 
yhteislaskuna Seinäjoen Energia Oy:ltä 
sähkönmyynnistä ja Seiverkot Oy:ltä 
verkkopalvelusta saavat jatkossa laskut 
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LASKU

Saat
seuraavan 

verkkopalvelu-
laskun 
postitse.

LASKU
Seiverkot Oy

Verkkopalvelu
Seiverkot Oy

LASKU
Seinäjoen Energia Oy

Sähkönmyynti
Seinäjoen Energia Oy

Sähkölaskumme eriytyvät 

Sähkönsiirtolasku on jatkossa 
verkkopalvelulasku 
Seiverkot Oy laskuttaa verkkopalvelun 
jatkossa erillisellä laskulla.

Rakennamme ja saneeraamme
Kaukolämpö: Uudiskohteet
Pajuluoma
•   Knuutinpojankatu
•   Kustaanpojankatu
•   Siimoninpojankatu
Roves 
•   Lavaväylä
•   Nuppiväylä
•   Rätvänäntie
•   Ruukintien jatke

Seinäjoen vesi: Rakennus- 
ja saneerauskohteet
•   Runkoviemärin saneeraus Jouppi-

lassa välillä Jouppilanvuorenrinne 
– Areenan risteys

•   Runkoviemärin ja vesijohdon sa-
neeraus Kapernaumissa Tuottajan-
tiellä välillä Kuormatie – Runkotie

•   Runkoviemärin saneeraus
Kärjessä välillä Kärjenkaari - 
Törnäväntie 30

•   Vesijohdon saneeraus Alakyläs-
sä Kukkulatien ja Pinolaaksonka-
dun alueella

•   Viemärin ja vesijohdon
saneeraus Hallilassa välillä
Hirvisentie – Pahkaviita

•   Vesijohdon saneeraus Huhtalan 
Riskulankaarella sekä välillä
Ruuhirinne - Ahdinrinne, Upassa 
välillä Koulukatu – Vainiotie,
Hallilassa välillä Vuoritie –
Ruukintie sekä Hyllykalliolla
Peltosentie-kontiontie alueella.

•   Viemärin ja vesijohdon saneeraus 
Kivistössä Keijukaisenpolku ja Kas-
perissa Eeronviita, Juhaninviita ja
Timonviita

•   Runkovesijohtojen saneerausta
Peräseinäjoen keskustan alueella.

•   Jätevedenpumppaamojen
saneeraus Ylistaron keskustan
tuntumassa 4 kpl

•   Ruukintien jatkeen vesihuolto

•   Pajuluoman asuntoalueen
laajennuksen vesihuolto

•   Roveksen teollisuusalueen
laajennuksen vesihuolto

•   Teräsmäen teollisuusalueen
laajennuksen vesihuolto

•   Atrian eritasoliittymän
(Väylävirasto) rakentamiseen
liittyvät putkistosiirrot

•   Atrian alavesisäiliön saneeraus
•   Ylistaron Ylipään alavesisäiliön ja 

paineenkorotusaseman saneeraus

Seiverkot: Rakennus-
ja saneerauskohteet
Sähköverkko:
•   Sedu Törnävä kaapeliverkon

muutostyöt
•   Kustaantie kaapelointiprojekti
•   Kärki Linnunlaulunpuisto

kaapelointiprojekti
•   Kultarannanpuisto

kaapelointiprojekti
•   Ruukintien jatke
•   Lisäksi yhteiset työmaat

kaupungin uudis- ja
saneerauskohteissa

Katuvalot:
•   Leirintäalue
•    Pajuluoma
•   Teräsmäki (Ylistaro)
•   Kertunlaakson raitit (Nurmo)
•   Mesimarjanpolku (Peräseinäjoki)

Tekstiviesti ja 
häiriökartta-
palvelu tulossa 
asiakkaidemme 
käyttöön
Seinäjoen Energia Oy on aloittanut 
yhteistyön Keypro Oy:n kanssa teks-
tiviesti- ja häiriökarttapalvelun käyt-
töönotosta. Palvelulla on tarkoitus tie-
dottaa asiakkaitamme kaukolämmön 
ja vedenjakelun häiriötilanteissa. Pal-
velu tulee automaattisesti käyttöön 
kaikille veden ja kaukolämmön asiak-
kaille. Palvelun suunniteltu käyttöön-
ottoajankohta on toukokuun lopussa.

Tekstiviestipalvelulla ei suoriteta 
markkinointia. Palvelun käyttöönoton 
jälkeen asiakkaillamme on mahdol-

lisuus estää tekstiviestien lähetys 
täyttämällä kotisivuiltamme löy-
tyvä lomake. Samalla lomak-
keella asiakkaamme voi myös 
lisätä oman puhelinnumeronsa 
palveluun. 
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Virtaa
viherkasveista
Viherkasvit tuovat kotiin 
kauneutta, vehreyttä ja 
elinvoimaa. Vihersisustamisella 
on tutkittuja hyötyjä: kodin 
kasvit rauhoittavat ja tukevat 
hyvinvointia, jopa lievittävät 
stressiä.  Tuottaessaan happea 
ja haihduttamalla sisäilmaan 
kosteutta ne parantavat myös 
ilmanlaatua. Eipä ihme, että 
yhä useampi on innostunut 
harrastamaan viherkasveja.

Viherkasvien
        hoitovinkit
• Valitse kullekin viherkasville 

sopiva multa tai muu 
kasvualusta.

• Viherkasvitkin nauttivat 
pohjavedestä. Anna 
vesijohtoveden hapettua ja 
lämmetä huoneenlämpöiseksi 
ennen kastelua.

• Lannoita viherkasveja 
kasvukaudella viikoittain, 
lepokaudella kerran kuussa.

• Talvikaudella viherkasvit 
kaipaavat lisävaloa. 
Tavallinen, vähintään 20 watin 
energiansäästölamppu sopii 
tarkoitukseen hyvin. Sijoita 
lamppu noin puolen metrin 
etäisyydelle kasvista.
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VIHERSISUSTAMINEN ON KASVATTANUT 
suosiotaan, eikä tyypillistä viherkasvien har-
rastajaa ole helppo kuvailla. Niin monet ovat 
innostuneet tuomaan koteihinsa vihreää ener-
giaa. Tieto ja innostus kasveista leviää nykyään 
sosiaalisen median keskusteluissa, blogeissa ja 
sisustuslehdissä.

– Viime vuosina erityisesti nuoret ovat in-
nostuneet viherkasveista. Joku tulee ostamaan 
ensimmäistä viherkasviaan, ja toinen ei malta 
lopettaa kasvivalikoimansa kasvattamista, ker-
too puutarha-alan yrittäjänä Lakeuden Viher-
taimistoa pyörittävä Paula Järvenpää.

Ensikertalaisille Järvenpää suosittelee kas-
veja, jotka eivät vaadi säännöllistä kastelua. 
Tällaisia ovat esimerkiksi mehikasvit, anopin-
kieli, kultaköynnös ja kaktukset. Vaikka multa 
joskus kuivahtaa, nämä kasvit kukoistavat.

Trendinä monivärisyys
Pidemmälle harrastuksessaan edenneillä eri-
koiskasvien metsästäjillä on usein tarkkoja toi-
veita. He etsivät tiettyjä kasveja, jopa vaikeas-
ti löydettäviä harvinaisuuksia. Vihersisustuk-
sen trendiksi ovat nousseet kirjavalehtiset kas-
vit: valkovihreälehtiset peikonlehdet ja poslii-
nikukat, maijan erilaiset muunnokset ja puner-
tava malaganvehka. 

Näitä erikoisuuksia seinäjokiset liikkeet ti-
laavat kasvattajilta ja tukuista Suomesta ja ul-
komailta, ja usein toiveet pystytään toteutta-
maan – mutta ei aina. Toinen reitti harvinaisten 
kaunotarten löytämiseen on verkostoituminen: 
pistokkaita ja taimia vaihdetaan, myydään ja 
jopa huutokaupataan Facebookin paikallisryh-
missä ja netin kauppapaikoilla. 

Toisaalta kiinnostavat myös vanhat perin-
nekasvit, jotka ovat tuttuja isoäidin ikkunalau-
dalta. Esimerkiksi amazoninliljaa ja aposto-
linmiekkaa ei juuri viljellä kaupallisesti, joten 
niiden hankkimiseen paras keino on saada 
alku toiselta kasviharrastajalta.

Ilmaa puhdistavat
kasvit kiinnostavat
Floristi Varpu Saarela Hyllykallion Kukasta on 
havainnut, että viherkasvit kiinnostavat entistä 
enemmän myös hyötynäkökulmasta. Moni ha-
luaa kotiinsa ilmaa puhdistavia kasveja. Näi-
tä kukkahyllyjen uurastajia ovat esimerkiksi 

anopinkieli, viirivehka, rönsylilja ja kultapalmu. 
Hiilidioksidin poistamisen ja hapen tuottami-
sen lisäksi kasvien on havaittu sitovan ilman 
epäpuhtauksia. Kasvit parantavat kuivaa huo-
neilmaa myös haihduttamalla vettä.

Julkisissa tiloissa ja toimistoissa ovat yleis-
tyneet ilmaa puhdistavat viherseinät. Ne lisää-
vät työpaikoilla viihtyvyyttä, tyytyväisyyttä ja 
tehokkuutta.

Muuten Saarela ei liitä tehokkuutta kasvi-
harrastukseen.

– Kasvien hoitamisen ei tarvitse olla va-
kavaa, pelkkiä hoito-ohjeita ja suorittamista. 
Kasvin soveltuvuutta omaan kotiin voi testata 
rennosti, tutkailla miten se sopii sisustukseen. 
Kasvun seuraaminen on kiinnostavaa. Erityisen 
hauskaa seurattavaa ovat kärpäsloukut sulkeu-
tuvine loukkuineen. Erityisesti alakouluikäisiä 
lapsia ne viehättävät, Saarela kertoo.

Ammattilaisten suosikit
pärjäävät vähällä
Paula Järvenpää ja Varpu Saarela saavat naut-
tia kasveista työpäivän ajan, mutta vihreää löy-
tyy kotoakin. Molemmat toteavat, että kotiin 
on valikoitunut viherkasveja, joista ei juuri tar-
vitse huolehtia.

Saarelan suosikkeja ovat helppohoitoiset ja 
sitkeät mehikasvit ja posliinikukat. Ne sietävät 
auringonpaistetta ja paahdetta, mutta selviä-
vät myös varjossa.

– Kaikki kasvit ovat suosikkejani omalla ta-
vallaan. Joku on viehättävä karuutensa takia, 
toinen rehevän ja voimakaskasvuisen olemuk-
sensa vuoksi. Mutta koska kesäsesonki kuluu 
käytännössä kokonaan taimistolla, oman koti-
ni kasvien pitää pärjätä omissa oloissaan, nau-
rahtaa Järvenpää.  

Teksti Sari Hosio  |  Kuvat Tuukka Kiviranta

1.  Maijat kuuluvat monen suosikkeihin
– tässä kaunis Calathea White Fusion.

2.  Viherkasvin voi hankkia myös 
pistokastaimena, kuten Paula Järvenpään 
käteensä nostama isomaija Calathea 
Roseopicta ”Rosy”.

3.  Alocasia ihastuttaa kauniilla lehdillään. 

4.  Varpu Saarelan esittelemä anopinkieli 
viihtyy melkein paikassa kuin paikassa.

1.

2.

3.

4.
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SEINÄJOEN ENERGIA OY tilasi 50 MW:n 
biokattilan Kapernaumiin viime vuoden lo-
pulla. Kattila on osa yli 30 miljoonan euron 
hanketta, jonka toteutus käynnistyi vuoden 
2020 alussa.

– Valmetin toimitus turvaa kustannuste-
hokkaan tuotannon tällä vuosikymmenel-
lä. Tuotannon energiatehokkuus paranee 
merkittävästi ja luotettavuus turvataan jat-
kossakin tällä investoinnilla, valottaa läm-
pöjohtaja Mikko Mursula. Kaukolämmön 
toimitusvarmuus on huippuluokkaa, ollen 
99.98% vuonna 2020.

Laitos valmistuu syksyllä 2022. Seinäjoen 
Energian toimitusjohtaja Vesa Hätilä on tyy-
tyväinen tehtyihin kauppoihin. 

– Tämä on merkittävä askel eteenpäin 
entistä puhtaamman kaukolämmön tuotan-
nossa. Pystymme turvaamaan luotettavan ja 
hinnaltaan kilpailukykyisen lämmön asiak-
kaillemme tulevaisuudessakin, kertoo Hätilä. 
Kaukolämmön hinta on Seinäjoella Suomen 
edullisimpien joukossa Energiateollisuus 

ry:n hintatilastojen perusteella. 
– Lyhyellä tähtäimellä asiakashinnassa 

on korotuspainetta. Turpeen käyttö on men-
nyt järjettömän kalliiksi veronkorotuksen ja 
ennen kaikkea sen takia, että päästöoikeu-
den hinta on noussut ennätyslukemiin. Se 
pakottaa kiirehtimään turpeesta luopumista. 
Pitkällä tähtäimellä tulevaisuus näyttää hy-
vältä, Hätilä jatkaa.

Valmet rakentaa uuden kattilalaitoksen 
perustuksista ylöspäin piippuun saakka. Toi-
mituksen ydin on Valmet BFB-kattila, joka 
hyödyntää kerrosleijuteknologiaa ja käyttää 
polttoaineena monipuolisesti erilaisia bio-
massoja. Valmetin toimitukseen sisältyvät 
myös mm. sähkösuodatin, savukaasulauhdu-
tin ja Valmet DNA -automaatiojärjestelmä. 
Laitoksen polttoaineteho on 49,5 megawat-
tia ja maksimi kaukolämpöteho 56,5 MWth 
yhdessä savukaasulauhduttimen kanssa.    

– Hankkeella on huomattavia ympä-
ristöarvoja ja suuri merkitys Seinäjoel-
la tuotettavalle kaukolämmölle. Valmetin 

Merkittävällä 
investoinnilla kohti 

uusiutuvaa lämmöntuotantoa

Teksti Teija Ahtiainen

Seinäjoen Energia Oy ja Valmet Technologies Oy allekirjoittivat viime vuoden lopulla 
sopimuksen uuden kattilan ja savukaasujen lämmön talteenoton toimittamisesta 

Kapernaumin lämpökeskukselle. Suuri osa kaukolämmöstä voidaan tuottaa jo ensi 
vuoden lopulta alkaen uusiutuvilla polttoaineilla ja hukkalämmöllä turpeen sijaan.

Havainnekuva Valmetin BFB kattilasta. 
Kuva: Valmet.
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Uusiutuva
kaukolämpö on
vastuullinen
valinta 
Vuoden 2020 aikana 
Seinäjoen Energian 
Kaukolämpö lanseerasi 
uuden tuotteen, uusiutuva 
kaukolämpö, joka tuotetaan 
uusiutuvilla polttoaineilla 
ja hukkalämmöllä. 

Ilmakuva Rahtitien työmaalta. Kuva: Seinäjoen Energia.

toimituksessa yhdistyvät vahva tekninen
osaaminen sekä laadukas ja nopea projek-
tointi. Arvostamme Seinäjoen Energian luot-
tamusta Valmetiin, sanoo Valmetin energia-
liiketoiminnan johtaja Kai Janhunen.

Puuta ja
hukkalämpöä
turpeen tilalle
Rakennustyömaalla hankkeen eri projekteja 
ja urakoita on yhteensovittanut ja valvonut 
Seinäjoen Energian puolesta verkkopäällik-
kö Pasi Palomäki.

– Tähän mennessä on rakentunut uusi 
kiinteän polttoaineen vastaanottoasema, 
seulomo, siilot ja ajoneuvovaaka. Parhail-
laan on menossa muun muassa sprinkleri-
järjestelmän asennusurakka ja automaation 
rakentaminen, sekä uuden kattilan perus-
tusurakka. Tavoite on saada kesäkuussa 
uusi polttoainejärjestelmä syöttämään van-
haa kattilaa ja korvata turvetta puulla. Syk-
syn aikana uusi kattilarakennus alkaa nous-

ta hahmolleen, kertoo Palomäki projektin 
etenemisestä.

Hiilineutraaliksi
vuoteen 2030 mennessä 
Seinäjoen Energia on päättänyt olla hiilineut-
raali lämmön ja sähkön tuotannossa vuoteen 
2030 mennessä. Vuonna 2020 suurin osa kau-
kolämmöstä tuotettiin vielä turpeella. Läm-
mön osalta Kapernaumin uusi kattila ja sa-
vukaasujen lämmön talteenotto on iso askel 
kohti uusiutuvaa ja hiilineutraalia tavoitetta, 
mutta muitakin ratkaisuja tarvitaan.

Seinäjoen Voima Oy:n Seinäjoen voima-
laitos tuottaa tällä hetkellä suurimman osan 
Seinäjoen kaukolämmöstä. 

– Selvitykset voimalan korvaamistavasta 
ja aikataulusta ovat loppusuoralla. Erilaisia 
vaihtoehtoja on kartoitettu laajasti ja pää-
töksiä asiassa on tarkoitus tehdä lähiaikoina. 
Hiilineutraalisuus on mahdollista saavuttaa 
aikaisemmin kuin 2030, visioi toimitusjohta-
ja Hätilä.  

Seinäjoen Energia on 
päättänyt olla hiilineutraali 

lämmön ja sähkön 
tuotannossa vuoteen 2030 

mennessä. 
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Sydämellinen kiitos 
asiakkaillemme!
ENERGIAYHTIÖIDEN ASIAKKAIDEN
tyytyväisyyttä selvitettiin jälleen laajassa 
energia-alan asiakastyytyväisyystutkimuk-
sessa. Energia-alan asiakastyytyväisyys-
tutkimuksen toteutti Innolink yhteistyös-
sä Adato Energian kanssa. Haastatteluja 
tehtiin yhteensä 5 091. Tutkimuksessa mi-
tattiin asiakkaiden tyytyväisyyttä sähkön-
myyntiä, kaukolämpöä, energian kokonais-
toimitusta ja sähkönsiirtoa, eli verkkopal-
velua kohtaan. 

Seinäjoen Energia oli asiakastutkimuk-
sen menestyjä ja nappasi ykkössijat sekä 
kaukolämmössä että sähkön myynnissä. 
Saimme eniten kiitosta henkilöstön ystä-
vällisyydestä. Asiakkaamme arvostivat Sei-
näjoen Energiassa myös luotettavuutta, toi-
mivuutta, edullisuutta sekä paikallisuutta. 

Kiitos asiakkaillemme – olemme ole-
massa teitä varten! 

Kuninkuusravit ravataan
Seinäjoella 30.7.-1.8.2021
KESÄN YKSI ODOTETUIMMISTA hevosurheilutapahtumista, Kuninkuusra-
vit, nähdään Seinäjoen raviradalla tulevana kesänä. Paremmuudestaan mit-
televät suomenhevoset.  Kuninkaaksi ja kuningattareksi kruunataan hevoset, 
jotka saavuttavat parhaan yhteisajan kahden päivän aikana ajetuissa kolmes-
sa kilpailussa. Kilpailujen matkat ovat ensimmäisen päivän 2 100 metriä ja 
toisen päivän 1 609 ja 3 100 metriä. Kyseessä on yksi maailman vaativimmis-
ta ravikilpailuista, joka vaatii nopeutta, kestävyyttä ja siihen valmistautumi-
nen edellyttää vuosien työtä. 

Seinäjoen Energia Oy on yksi kuninkuusravien pääyhteistyökumppaneista.
– Lähdemme mukaan odottavaisin ja innokkain mielin. Toivotaan, että tänä 

vuonna kuninkuusravit pystyttäisiin järjestämään täydessä potentiaalissaan. 
Kuninkuusravit tuovat Seinäjoelle jo toistamiseen upean hevostapahtuman 
ja ainutkertaisia elämyksiä hevosurheilun parissa. Myös tapahtuman vastuul-
lisuusohjelma on arvojemme mukainen, kertoo Seinäjoen Energia Oy:n vies-
tintäpäällikkö Teija Ah-
tiainen. Tapahtuma on 
mittaluokaltaan iso, jo-
ten energian tuotanto-
tavalla on siihen suuri 
merkitys. Tänäkin vuon-
na tapahtumassa käy-
tettävä sähkö on 100% 
vesivoimalla tuotettua 
Kyrkkäri-sähköä.  

Pikku-uutiset

VUOSI 2020 MUISTETAAN poikkeusolo-
suhteista, jonka koronavirus aiheutti. Poik-
keustilanteesta huolimatta Seinäjoen Ener-
gia pystyi hankkimaan sekä jakelemaan 
sähköä, lämpöä ja vettä toimitusvarmas-
ti. Seinäjoen Energia-konsernin liikevaih-
to oli vuonna 2020 noin 87,1 miljoonaa eu-
roa. Vuosi 2020 oli merkittävien investoin-
tien vuosi. Vuoden 2020 aikana investoin-
tiin 37 miljoonaa euroa sähkön ja lämmön 

tuotantoon, vesi- ja jätevesiverkostoihin se-
kä sähkön siirtoon.

Miltä Seinäjoen
Energian vuosi 2020
kokonaisuudessaan näytti?
Lue vuosikertomus tilinpäätöstietoineen 
kokonaisuudessaan kotisivuiltamme
seinajoenenergia.fi/tietoa-meista/vuosi-
kertomukset/vuosikertomus-2020/  

Avainlukuja vuodelta 2020
Konsernin liikevaihto 87,1 MEUR
Liikevoittomme 15,5 MEUR
Investointimme 37 MEUR
Henkilöstö 112

Seinäjoen Energian 
vuosikertomus 2020 
on ilmestynyt
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Ratkaise 
ristikko!

Ratkaise ristikon avainlause ja lähetä ratkaisusi osoitteeseen energia@sen.fi.
Arvomme kaikkien osallistujien kesken laadukkaan ja kätevän Sagaformin 

pellavaisen kylmäkorin. Vastauksen pyydämme lähettämään 10.6.2021 
mennessä. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 
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Kesän täydeltä elämyksiä
toivottaa Seinäjoen Energia


